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Agenda
• Vedtatt reguleringsplan
• Prosjektstatus
• Ny gjennomføringsplan
• Fremdriftsplan 
• Grunnerverv
• Samtale med prosjektet
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Introduksjon til Fellesprosjektet Arna-Stanghelle

FAS Film

https://vegvesen.sharepoint.com/sites/arb-fellesprosjektetarna-stanghelle/Shared%20Documents/General/A%20Administrasjon/30%20Film%20og%20bilder/Filmer/20044_SVV_E16_Arna_Stanghelle_Master_V006.mp4
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Norges største tunnelprosjekt

63 km hovedtunneler
• 26,4 km jernbane (T14)
• 19,0 km vei (T10,5)
• 17,6 km vei (2xT9,5)

16 km mertunnel
• 6 km rampetunneler (T7,5)
• 7 km rømningstverrslag(T4/T5,5)
• 3 km anleggstverrslag (T10)

3 korte dagsoner
• 3 jernbanestasjoner (2 nye)
• 3 store broer
• 3 veikryss

Resultat
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Et tunnelsystem 
for vei og bane

Ikke et vei- og et baneprosjekt som er slått sammen

• Felles rømningskonsept (rømning mellom 
vei og bane)

• Felles tekniske løsninger (tekniske bygg, 
høyspent, brannsikring mm.)

• Felles prosjektering
• Felles massehåndtering
• Felles entrepriser
• Felles byggherreorganisasjon
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Fremdriftsplan mot anleggsstart i 2024

13.09.2022

2021 2022 2023 2024

Reguleringsplan

Bompengesak

Prosjektplanlegging

KS2

Anleggsstart
Investeringsbeslutning

Grunnerverv, strømtilførsel, anleggskontor,       
arkeologiske utgravinger, testing sjødeponi

Prosjektering og anskaffelser                                                         Bygging
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13/09/2022
Arkeologiske utgravinger
Sommer 2022 og 2023

- Romslo
- Vaksdal
- Espeland
- Dalehagen

Dalehagen (2023)

Vaksdal (2022)

Romslo (ferdig)

Espeland (2022/2023)
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600-700 lastebillass 
(semi) per døgn

Massehåndtering

Øst

Vest

Midt
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Status sjødeponi og midlertidige kaianlegg
• Søknad sjødeponi:   Venter på svar/vilkår fra Statsforvalter
• Design av ny, lukket nedføringsløsning pågår i samarbeid med rådgiver
• Mål: Første anlegg klart til oppstart på strekning Midt i 2024/25



Fellesprosjektet Arna-Stanghelle 

Strekning 2022 - 2027 2028 - 2033 SUM

E16 Arna – Stanghelle (fellesprosjekt med bane) 4 300 (skred) 2 200 (bompenger) 7 187 13 687

Vossebanen (fellesprosjekt med veg) 2 300 (nye effektpakker) 10 394 12 694
(uten mva.)

Sum Fellesprosjektet Arna - Stanghelle 8 800 17 581 26 381
(uten mva. på bane)

NTP og finansieringsmodell



2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Åpning 
bane
Q3 2035

Åpning veg 
Arna - Trengereid
2031

Åpning veg 
Trengereid - Helle
2034

Øst Vaksdal – Stanghelle/Helle

Midt Trengereid - Vaksdal

Vest Arna - Trengereid

B2: 18,7 km
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Strekning 2022 - 2027 2028 - 2033 SUM

E16 Arna – Stanghelle (fellesprosjekt med bane) 4 300 (skred) 2 200 (bompenger) 7 187 13 687

Vossebanen (fellesprosjekt med veg) 2 300 (nye effektpakker) 10 394 12 694
(uten mva.)

Sum Fellesprosjektet Arna - Stanghelle 8 800 17 581 26 381
(uten mva. på bane)

NTP og finansieringsmodell



B2: 18,7 km

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Åpning veg 
Arna – Trengereid 
og bane
Q1 2034

Åpning veg 
Trengereid - Helle
2032

Øst Vaksdal – Stanghelle/Helle

Midt Trengereid - Vaksdal

Vest Arna - Trengereid
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13/09/2022

Forberedende arbeider 2024

-Adkomsttunneler
-Trengereid
-Dalehagen

Langhelleneset sjødeponi

Massedeponi Dalehagen

Trengereid utfylling
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13/09/2022

Grunnerverv 2022

-Romslo, Langhelleneset,         
Fossmarkområdet 
-Dalehagen
-Trengereid
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Anleggsarbeider 2025/26/27
Utførelsesentreprise 
tunnelarbeider

Arna-Trengereid

Totalentreprise 
grunnarbeider

Arnadalen

Totalentreprise 
tunnelarbeider Trengereid-
Vaksdal

Utførelsesentreprise  
tunnelarbeider 

Vaksdal-Stanghelle/Helle

Totalentreprise 
grunnarbeider 

Stanghelle 

K02

K06

K02

K06

K03

K01

K05
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13/09/2022

Grunnerverv 2023/24/25

- Vaksdal

- Arnadalen
- Stanghelle/Helle

- Arna Stasjon
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13/09/2022
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Grunnerverv
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Hvem er vi?
Hans Kristian Stenerud
•hans.stenerud@vegvesen.no
•468 22 521

Ingvild Kirkevik
•Ingvild.kirkevik@banenor.no
•480 51 753

Frode Knudsen
•Frode.knudsen@vegvesen.no
•950 88 781

Oskar Andreas Nygaard
•nygosk@banenor.no
•482 22 116

mailto:hans.stenerud@vegvesen.no
mailto:Ingvild.kirkevik@banenor.no
mailto:Frode.knudsen@vegvesen.no
mailto:nygosk@banenor.no
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Hvorfor grunnerverv?

13/09/2022

• Fellesprosjektet må ha tiltredelse til grunn før bygging kan startes.

• Tiltredelse skjer gjennom erverv av de arealer som blir berørt av nytt bane- og veganlegg.

• Grunnervervsprosessen skal sikre både grunneiers og fellesprosjektets rettigheter.

• Vedtatt reguleringsplan er grunnlaget for grunnervervet.
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Hva omfatter grunnerverv

13/09/2022

• Permanent erverv av nødvendig areal til nytt anlegg (for eksempel boligeiendom til 

bane- og vegtraseen).

• Erverv av nødvendige rettigheter (for eksempel ledningsomlegging eller en 

veirettighet).

• Midlertidig erverv av nødvendige rettigheter (for eksempel riggområde og 

anleggsbelte).
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Hvordan skjer grunnervervet? 
13/09/2022

Forenklet modell:
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Erstatningsfastsettelse

13/09/2022

• Det er grunneiers økonomiske tap som skal erstattes.

• Ved avståelse av hel eiendom er det salgsverdien eller bruksverdien som legges 

til grunn.

• Eventuelt gjenkjøpsverdi.

• Ved boliginnløsing dekker byggherre også:

• Flytte- og tilpasningskostnader til ny bolig. Vanligvis utbetaler vi i størrelsesorden  ca. kr. 150 000,00.

• Dokumentavgift for kjøp av ny bolig – 2,5 % av salgssummen i taksten.
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Grunneiers rettigheter

13/09/2022

• Ekspropriasjonstiltak må også være tvilløst mer til gagn enn skade (orl. § 2).

• Grunnloven § 105 gir grunneier krav på «fuld erstatning».

• Ekspropriasjonsrettslige regler gjelder for utmåling av erstatning.

• Dekning av juridisk og teknisk bistand ved alle typer erverv:

• Ved ekspropriasjon har berørte grunneiere krav på å få dekket nødvendige utgifter til juridisk og teknisk 

bistand. Retten til dekning av utgiftene gjelder i utgangspunktet først etter at den formelle prosessen med 

ekspropriasjon og skjønn er satt i gang.
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Byggherrens rettigheter

13/09/2022

• Fellesprosjektet har ikke plikt til å dekke grunneiers juridiske eller tekniske utgifter i forbindelse 

med forhandlinger, men:

• Ved boliginnløsing dekkes nødvendige utgifter i minnelige forhandlinger.

• Grunneier må kontakte fellesprosjektet før man engasjerer advokat eller sakkyndig slik at 

forutsetningene for oppdraget kan avklares.

• Fellesprosjektet kan kreve at grunneiere med likeartede interesser samler seg om det antall 

advokater som anses nødvendig.
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Boliginnløsning

13/09/2022

● I utgangspunktet to måter å fastsette erstatningen på:
– 1. Etter salgsverdien til eiendommen i markedet.
– 2. Etter bruksverdi, dersom den er høyere enn salgsverdien 

(utleieverdi).
– 3. Eventuelt gjenkjøpsverdi.

● For å komme frem til riktig verdi på eiendommen 
bruker vi takstmenn:
– Det vanlige er at byggherre utpeker en uavhengig takstmann og 

grunneier en takstmann.
– Takstmennene utarbeider hver sin takst eller en felles takst (med 

utgangspunkt i mandat fra grunneier og byggherre).

● Byggherre dekker nødvendig advokatbistand i 
forhandlingene:
– Med nødvendig advokatbistand menes at salæret skal stå i forhold til 

den jobben advokaten skal gjøre.
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Hva skjer videre?

13/09/2022

● I tiden fremover vil vi kontakte grunneierne hvor det etter 
reguleringsplanen skal innløses eller erverves grunn/rettigheter, for å 
avtale møte med den enkelte.

– Vi kan da se mer konkret på den enkelte sin eiendom.
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Ulike informasjonsbrosjyrer for grunneiere

13/09/2022
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Hvor finner man informasjon rundt grunnerverv

13/09/2022

– https://www.banenor.no/Prosjekter/grunneiereoggrunnerverv/

– https://www.banenor.no/contentassets/8dada8d204954c8fbfa3016edf647e14/grunneier-moter-bane-nor.pdf

– https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/grunnerverv/

– https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/veg-og-gate/grunnerverv/brosjyre-grunnerverv-bokmaal.pdf

– https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-r731.pdf

https://www.banenor.no/Prosjekter/grunneiereoggrunnerverv/
https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/grunnerverv/
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/veg-og-gate/grunnerverv/brosjyre-grunnerverv-bokmaal.pdf
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-r731.pdf
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Spørsmål?
Katrine Sælensminde Erstad
• Prosjektsjef

Anne Herdlevær
• Assisterende Prosjektsjef

Olav Lofthus
• Fagansvarlig Veg og massedeponering

Hans Kristian Stenerud
• Grunnerverver

Ingvild Kirkevik
• Grunnerverver

Frode Knudsen
• Grunnerverver

Oskar Andreas Nygaard
• Grunnerverver

Kristian Tindvik Sletten
• Fagansvarlig Jernbaneteknikk og grensesnitt

Idar Reistad
• Ytre miljø-rådgiver
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